
Praha, 27.4.2022

ČESKÁ OBEC HUDEBNÍ PŘEDSTAVILA SVÉ PLÁNY NA COMPOSERS SUMMIT 2022

Dne 26.4. 2022 od 13h proběhla ve Skautském institutu v Praze tisková konference k představení
plánů České obce hudební (ČOH). Za ČOH vystoupili předseda Jakub Nový a dále zástupci členů
ČOH Petr Blažek (Music Managers Forum) a Alexandr Smutný (Soundsgate). Byl představena její
struktura a projekt posílení ČOH (číslo projektu KU-CB2-014), který byl podpořen Norskými fondy a
Fondy EHP v 2014-2021 v rámci programu Kultura. Tento projekt povede k profesionalizaci a posílení
kapacity České obce hudební, rozvoji a posílení dovedností / kompetencí zástupců členských
asociací a dále také ke vzdělávání, podnikání a podpoře investic do hudby.

Česká obec hudební vznikla v roce 2020 a v roce 2021 se institucionalizovala jako zapsaný spolek.
Hlavním podnětem k založení byla potřeba sjednotit hudební sektor – toho se ČOH snaží docílit právě
vytvořením prostoru pro zástupce ze všech segmentů hudebního průmyslu a vést je ke vzájemnému
dialogu. Tento dialog pak usnadní komunikaci směrem ke státní správě, potažmo politikům.

Jakub Nový představil také hlavní cíle České obce hudební, mezi které patří především již
připravované mapování hudebního průmyslu v ČR ve spolupráci se sociology z Univerzity Palackého
v Olomouci. Dalšími cíli jsou pak vytvoření respektovaného prostředí (infrastruktury) hudebního
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sektoru a zázemí pro vznik české hudby, prezentace české hudby v zahraničí a vytvoření strategie
investic do hudebního průmyslu. Velmi důležitou součástí plánu je také propojování hudebního
sektoru s dalšími odvětvími (reklama, film, gaming,..).

Cílů se Česká obec obec bude snažit dosáhnout svými aktivitami, mezi které patří zejména
konzultace k Národnímu plánu obnovy, šířením myšlenky o sjednocování hudebního sektoru na
oborových konferencích a diskuzích, komunikací s úředníky a politiky a připomínkováním státní
kulturní politiky. V neposlední řadě také chystá sadu workshopů pro své členy na vybraná témata z
oblasti hudebního managementu a produkce.
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